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A Világ-1 területi hatály kiterjed Európa hatályra is, a Világ-2 területi hatály pedig Európa és Világ-1 
hatályra is.

Horvátország és Szlovénia (20% kedvezmény): Horvátország, Szlovénia. (Klasszikus és Tengerpart 
termékek esetén alkalmazható.) Az oda- és visszautazás tartamára – a kockázatviselés elsô 24 
órájában és az utolsó napján – a területi hatály Szerbia és Bosznia-Hercegovina területére is kiterjed. 

Európa (pótdíj nélkül):  A következô országok földrajzi Európához tartozó területei: Albánia,  
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,  
Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 
Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia,  
Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia,  
San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna,  
Vatikán. 

Továbbá a földrajzi Európán kívül fekvô területek közül kizárólag: Kanári-szigetek, Madeira,Azori-
szigetek, Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország ázsiai területei, Tunézia, Izrael. 

Világ-1 (pótdíj mértéke: 50 %):  Európa területi hatályon kívüli országok, kivéve USA, Kanada, 
Grönland valamint Ausztrália és Új-Zéland és Óceánia (Csendes-óceáni szigetvilág). (Megj.: az 
Orosz Föderáció teljes területe Világ-1 kategóriába tartozik.)

Világ-2 (a pótdíj mértéke: 100 %):   USA, Kanada, Grönland, Ausztrália, Új-Zéland és Óceánia 
(Csendes-óceáni szigetvilág).

* A biztosítási szerzôdés területi hatálya nem terjed ki azokra az országokra illetve térségekre, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezésének napján Magyarország külügyekért 
felelôs minisztériuma a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs (Utazási tanácsok országonként) információs felület adott országra vonatkozó lapján a „Biztonság” 
részben leírtak szerint a járványügyi helyzettôl függetlenül (pl. biztonsági okok vagy természeti katasztrófa miatt) is veszélyesnek minôsít, és a beutazást nem javasolja. Ha egy olyan 
Biztosított személy, akire korábban érvényesen megkötött biztosítási szerzôdés alapján a minôsítés kihirdetésekor fennáll a Biztosító kockázatviselése, ebben az idôpontban már az 
adott területen tartózkodik, akkor a Biztosító kockázatviselése legfeljebb a kihirdetéstôl számított 14 napig áll fenn  kivéve ha a minôsítést idôközben feloldják.


